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Incheiat azi,27 noiembrie
orasului Stei, cu ocaziasedintei de lucm

numarde t5 consilieri dintotalulde l
csjrs.Consiliu local.
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Din partea conducerii Primariei orasului Stei, participa dl.ing.Balaj
Gheorghe
de

oloca Comel, cond.auto primaria Stei, Tig
l.Magda Sorin, cdt.politie Stei.
Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa
dl.Sere Alin,
informatician iar pentru redactare proces verbal,dl. cs rs. tirla
Liviu.
1
Sedinta a fost convocata inbazaDispozitiei Primarului
nr.2gg/2014 si a
inceput la orele 10,0-0, fiind filmata de postul local de
televiziune National TV Beius.
Punctul l: Alegerea presedinteului de sedinta.Dna Dale Voichita
Mariana,
constatand prezenta consilierilor in vederea adoptarii de
hotarari valabile, propune ca
presedinte de sedinta pe luna in curs, conform RoF
corrriliu local stel, pe ot.
consilier local Vulciu Ioan. Acest punct a fost aprobat cu unanimitate
de voturi.
Punctul 2: Aptobarea ordinii de zi. Dl.Vul.i,l Iom in calitate
de presedinte de
sedinta propune ca sa se suplimenteze ordinea
{e zi cu un punct, si anume: proiect de
hotarare privind aprobarea retelei scolare a unifitilor de invatamant
de stat si
particular preuniversitar care va functiona la ni{relul orasului
Stei pentru anul scolar
2014-2015' care sa devina punctul 6 al ordinii
[e zi. Acest punct a fost votat cu
unanimitate de voturi cu modificarile propuse.
Punctul 3 : Aprobarea procesului verb I de la sedinta de Consiliu
local din
data de 30.10.2014. Dl.Miara Horia spune ca I sedinta respectiva,
punctul
la
4,
inainte de a se supune la vot validareJdlui
Dacian a cerut sa se ia cuvantul de
catre acesta dupa depunerea juramantului si nu
luat.Roaga sa se treaca in procesul
verbal dela datarespectiva acest lucru.Acest
t a fost aprobat cu turanimitate de
voturi.
Punctul 4: Proiect de hotarare privind a;
efectuarii procedurii de
achizitie publica (proiectare si executii) a lucra
privind utilitatile de la blocul
ANL cu 36 apartamente de pe str.Andrei M
nu, nr.2A, loc.Stei, jud.Bihor. Se
prezinta situatia din comisii, dupa care se trece
discutii.
Dl.Dumitras Horia spune ca a discutat u cei de la blocruile ANL problema
o
si anume rezolvatea cu canalizarea de la apa pl iala.La unul din
blocuri e rezolvat
acest lucru. Roaga executivul sa se rezolve si la
lalalt bloc.De asemenea roaga ca sa
se rezolve si cu amenajare loc dc joaca pentnr c ii si depozitare
lemne.Intreaba care
va fi solutia cu incalzire pentru noul bloc ANL.
Dl.Mia'a Horia considera ca in /rima faza ar fi necesar proiectarea si
apoi executia, procedura de achizitie.Spure ca se bucura ca se fac demersuli
pentru
bloculile ANL, demersuri care au lbst incepute cu 2 ani in urma.Sa se rezolve
si cu

repartizaresa apartamentelor la blocurile respective,
ocupa legal.

fiind scosi afara cei care nu le

Dl.Lucaciu Ioan intreab a daca e rezolvatasituatia juri dica aterenului
ANL la care dna Dale Voichita Maruiana spune cada,deoarece a fost un
proces cu Belde Vasile, care l-a pierdut.Dl.Lucaciu Ioan
spune ca nu e rczolvata
problema cu Balan Aurel, care revendica teren acolo.
Dl.primar spunne ca s-au facut demersuri pentru rezolvarcaproblemei
cu apa
pluviala si transportarca ei in canalizare, pentrlr a se evita infiltratia
ei la subsolurile
blocurilor.Se continua si cu celelalte blocuri.Acest bl.ANL au avut un proiect
si vor fi
de la blocul

licitate conform proiectului.Asteptam si rezolvarea cu sursa de incalzire.Era
buna cea
pe gazdar nu ni s-a dat raspuns desi am facut 5 cereri la Ministerul
in cauza.Mai
incercetm odatalNu se poate schimba sistemul de incalzire cat
timp nu avem ceva
concret!solutii ar ft; apa geotermala sau gazul! vom vedea! Se prczinta pH pe
articole, fiind 14 voturi pentru si o abtinere, Miara Horia, iar pe ansamblu
acest punct
a fost votat cu unanimitate de voturi.
Punctul 5: Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind
identificarea si inregistrarea cainilor cu sta * d. p" raza orasului Stei precum
si de
stopare a inmultirii necontrolate a cainilor din rasa comuna sau a metisilor
de pe tMa
orasului Stei. Se prezinta situatia din comisii,dupa care se trece la discutii.
Dl.Dumitras Horia spune ca a avut catevacliscutii cu dl.Oras lonut, vizavi de
acest punct ca sa se modifice pargrafele din regulament.Orasul
Stei trebuie sa aiba
'
un medic veterinar, dupa decesul lui Simedre Marius care aocupat
aceasta
,
functie.Propune ca in loc de 30 de zile sa fie trecut 45 de zile.spune ca
a venit cu un
articol nou, art.23.Proprietarii de caini sa aiba o acceptare deliZcaini in sus cu
,
aprobarea conducerii primariei si in frurctie de conclitiile de care dispun.
Dl.Lucaciu Ioan spune ca e trecut la un capitol ca detinatorii de caini vor
depune o cerere la Centrul de informare al Primariei.Unde e acest centru?
Trebuia
trecut la biroul de informare! Iar la cap.V, unde se mentioneaza ca politia sau
reprezentantul Primariei poate dispune,... In bazacarui raport poate fi obligata politia,
deoarece nu are raport de subordonare fata de Primarie si irtreaUa cate adaiosturi
pentru caini avem.
Dna Dale Voichita Mariana spune ca avem Birou de informatii cu publicul,
care se ocupa de acest lucru.Pentru nelamuriri se pot adresa raportorului de la acest
punct si dlui cdt.al politiei Stei.
Dl.Dumitras Horia spune ca suntem in postul Craciunului si dna secretara ar
trebui tratata altfel de dl.Lucaciu! La intrebarea dlui Moldovan Teodor daca s-a luat
legatura cu medicii pentru concurs. dl.primar spune ca s-a tinut un concurs
acum 6
luni si pana vor apare rezultatele concursului, se va ocupa dl.dr.veterinar.Iacob de la
Vascau de suplinirea zonei.Speram sa avem cat mai curand medicul nostrulNoi
nu
avem nici o calitate pe aceasta linie.Doar DSV!
Dl.Miara Horia apreciazaRegulamentul intocmit si propune laart.44
,la
sanctiuni ca sa se reduca pragurile, atatlapct.a cat si la pct.t de la 1000-1500 lei si
respectiv de la 1000-2000 lei la 500-1000 pentru cele 2 variante, a si b.
La intrebarea dnei Tigan Ioana daca inregistrarea cainilor cu stapan se poatc
face si la un tehnician veterinar sau numai la medic veterinar, Oras Ionut rp.rrr. .u
doar la medic veterinar. Se supune PH spre aprobare.Este aprobat cu modificarile
propuse atat de antevorbitori cat si in comisie.Acest punct a fost aprobat cu
unanimitate de voturi.
Purctul 6: Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de
invatamant de stat si particular preuniversitar care va flrnctiona la nivelul orasului

Stei pentru anul scolar 2014-2015. Se prezinta PH , care este aprobat cu unanimitate
atatpe articole cat si pe ansamblu.
In continuare dl.Dumitras Horia prezinta situatia cu nr.de elevi de la unitatile
de invatamant de pe raza orasului Stei.

Punctul 7: Diverse. Se inscriu la cuvant urmatorii:
Miara Horia, care spune ca felicita conducerea Colegiului Avram Iancu care
organizeaza serbare de I Decembrie.S-au trimis si invitatii!
Moldovan Teodor spune ca si Colegiul tehnici Unirea organizeaza maine la
orele 12,00 un program artistic cledicat zileie de 1 Decembrie si e si ziua insitutiei de
invatamant respective.Din discutiile avute cu dna dr.Todoras Anca, dansa i-a
comunicat ca ar vrea sa cumopere niste spatii de la fosta Policlinica si l-a rugat sa
ridice aceasta problema.Stie ca nu e facuta evaluarea. Solicita detalii de la executiv.
Lucaciu Ioan repeta dorinta de acum o hma si anume desfundarea rigolei
dinspre Lunca( Campani), deoarece e infundata si se pot produce accidente.
Paulas Emil: Spune ca s-a rediscutat sesizarea lui Boloca Cornel, in comisie.A
primit raspunsurile la intrebarile ridicate dar nu e rnultumit de raspunslClubul
pensionarilor functioneazafara acceptul vecinilorllntreaba servicul UAT daca s-a dat
acceptul pentru ocuparea spatiului respectiv de catre vecini! Trebuia rczolvata
problema si nu amanata! Sunt o gramada de spatii libere in oraslPoate ajuta si
executivul si dl. comandant Magda Sorin la rezolvarea problemei!
Lucaciu Ioan spune cain2003 cand s-a dat spatiul la pensionari s-a dat legea
sponsorizarii.Atunci puteam ajuta veteranii de razboi!
Paulas Emil spune ca nu au personalitate juridica si functioneaza dupa statutul
veteranilor de razboi!
Dl.primar spune ca in aceasta locatie se intalnesc pensionarii de20 de ani! Se
poate intocmi de catre Consiliul local un PH si hotari in consecintalNoua ne-a intrat
doar din 2013 spatiul respectiv in patrimoniu, de la SolcetalRoagape dl.Magda Sorin
sa spuna cate sesizari sunt si de la cati cetateni,vizavi de convietuirea in acel bloc!
Magda Sorin spune ca a prirnit o singura sesizare de la o persoana care s-a
implicat.A fost personal acolo de 3 ori! De fiecare data a gasit persoane care jucau
table sau remi.N-a gasit galagie si nici oameni bauti si nici colegii dansului de la
Politia SteilNu au fost motive pentru sanctionarea pe linia Legii nr.6111990.
Dl.primar spune ca s-a intalnit cu pensionarii de la Clubul respectiv de 2
ori.Le-a spus de sesizarea respectiva, comunicandu-le sa dttca o viata normaIa.A
stabilit si un orar de functionare, iarna pana la orele 20,00 iar vara pana la orele
2!,00.Eraun geam si o usa defecta.Le-a remediat.I-a rugat pe cei de acolo sa-si
constituie o asociatie.S-au facut primii pasi si se va discuta in Consiliul local Stei ,
urmand ca acesta sa hotarasca.S-a propus si schimbarea locatiei intrei ei si
jandarmi.S-ar fi rezolvat 2 probleme, in sensul ca jandarmii erau mai aproape de
centru iar inzonaunde erau acestia inainte, nu al fi deranjat pe nimeni'Roagape
dl.Tig Petru sa rezolve probiema pentru a avea avizul consiliului local.La Beius sunt 2
locatii, unde functioneazapensionarii si li se platesc cheltuielile de intretinere de catre
Primarie.
Dansul spune ca e pentru o alta locatie la pensionari.S-a gandit si la o izolare
fonica!
Tig Petru spune ca este pentru a 5-aoaracand vine in fata Consiliului local cu
aceasta problerna!Clubul functianeazadinainte de revolutia din 1989lNu e primul loc
unde functionezaAsociatia! Referitor la legalitate spune ca in Statutului Uniunii
pensionarilor au fost cuprinsi la Oradea.A fost dl.Dumitrache Pavel presedinte de
filiala si apoi dansul. Statutul impune pelsonalitate juridica.E greu, deoarece n-au

fondurilAr trebui alocata si o suma pentru reparatii! E nevoie de un gup sanitar
corespunzator acolo, pentru ca sunt oameni in varsta, barbati care sufera de
prostatalDoreste sa fre ajutati cu fonduri, sponsorizati!
Paulas Emil spune ca acolo e un loc unde se joaca pocher, remi, pe banilE
pentru ca pensionarii sa aiba un loc adecvat! Ar fi nevoie de cel putin 30 mp si nu
doar o camera si sa se intre acolo pebaza de legitimatie!
In continuare dl.primar spune ca doreste parerea tuturor consilierilor locali ca
sa se poata lua o hotarare, dandu-le cuvantrtl in acest sens.
Dumitras Horia propune sa se clea cuvantul lui Boloca Conrel pentru a-si
punctul de vedere din sesizare.
exprima
- goloca
Cornel spune ca din anul20l2 a solicitat dlui Lucaciu Ioan sprijin
in urma scandalurilor repetate a celor care frecventeaza
pentru
-Ctubut rezolvareaproblemei,
pensionarilorlA spus ca muta DEP la Primarie si se rezolva .Au venit alegerile
din20l2 si nu s-a mai putut face nimic! Spune ca s-a adresat si dlui primar in
exercitiu, Balaj Iulian pentru rezolvarcaproblemei. Are2 copii, din care unul e minor
si aud tot felul de injuraturi si invective si flacoane de bere aruncate! Se consuma
bauturi alcoolice acolo si se deranjeaza linistea publica, fapt sesizat si de catre vecinii
dansuluilPropgne ca sa se schimbe locatia. Dupa inchiderea programului,la orele
20,00 o persoana tot vine si tot pleacapanala orele 24,00!Spune ca trebuie tezolvata
preoblema de urgenta si mutati de acolo!
Cioara Marius, viceprimar si consilier local, spune ca la sesizarea lui Boloca
Comel a fost la Clubul pensionarilor.A luat masuri pentru remedierea
canalizariitCand a fost dansul acolo erau 6-7 oameni in spatiu care discutau normal!
Solutia ar fi sa se gaseasca o alta locatie pentru pensionari, daca doresc si ei acest
lucru!

Miara Horia spune ca Clubul trebuie sprijinit si ajutat si e nevoie de un spatiu
mai mare pentru a functiona corespunzator.Cand s-a facut inventarul, s-a trecut la
Primarie spatiul respectiv.Se poate face si o izolatie fonica, dar sunt spatii mai bune in
alta parte si ca si pensionarii ar fi de acord cu mutarea in alt spatiu.
Moldovan Teodor spune ca si dansul e de acord cu mutarea in alt spatiu.
Balan Ciprian propune mutarea la fostul Hotel, daca se poate.Se pot uni 2
camere si se rezolva problema spatiului.
Barna Violeta propune ca sa se faca mutarea de urgenta si sa nu se mai faca
reparatii acolo!
Junc Valentin pfopune intrarea in legalitate pentru a nu se crea alte
probleme.Propune schimbarea urgenta a locatiei, deoarece un Club nu poate functiona
acololTigan Ioana spune ca si dansa e de acord cu mutarea, dar deasupra Solcetei!
Lucaciu Ioan spune ca executivul Primariei a avut grija de veterani si
pensionari.Problema s-Lr putea rczolvaetapizat.sa se inchida spatiul si cei care surt in
prezentacolo sa se mute la Casa de Cultura.Este nevoie de un PH in acest sens'Dupa
mai bine de un an de zile spatiul unde a functionat Politia e preluat de noi.Era o
variarfiasa se mute la fostul sediu al Politiei sau la Banca Agricola.Urgentarea ar fi
mutarea lor la Casa de Cultura pana se rezolvacu spatiul!
Horge Dacian spule ca nu merita sa facem cheltuieli in spatiul respectiv si
propgne *uturr"u la fosta Banca agricola, deoarece sunt 2 camere la parter si grup
sanitar.

Dumitras Horia propune ca in urmatoarea sedinta de Consiliu local sa se vina
cu o propunere clara.Sa se faca actele necesare pentru mutare.Incepand de luni sa se
treacaliigenizarea spatiului iar dl.Tig Petru sa rezolve problema in l5 zile si sa se
vina cu un PH!

Ham Mihai spune ca solutia ar fi c
de locatari si o sa-i ajutam cu ce putemlSbagajele, care tot vine si pleaca!Se poate h
unui angajat de acololSolutia ar fi si mutar
Paulas Emil spune ca trebuie aloc
scapa de problema idem si pensionariilTrebuif totodata intocmit un Regulament, un
program de functionare si un orar!
Dl.primar spune ca pana se corrstit
camera la Casa de cultura.Este hotararea
locatiei.Li se da dreptul sa functioneze aco
juridica.Spune ca le gaseste si un sponsor
legalitate.Deci pana se va rezolva problem
cultura.Vom cauta un spatiu adecvat in c
local conform legii.
In continuare dansul spune ca in data {e 1 Decembrie Primaria impreuna cu
institutiile de invatamant va desfasura un prQgram artistic la Colegiul Avram Iancu,
in baza unui parteneriat.
La Policlinica n-am reusit sa intabulaq[ terenul pana in prezentl Suntem in
rre.Vrem sa vindem spatiile de poclolln final dansuluteaza tuturor
curs de rezolvare.Vrem
felicita si Dumezeu sa ne ajute!
romanilor,,La multi ani" de I Decembrie si ii felici
Nemaifiind alte probleme la ofdinea de zi, sedinta se incheie, la orele
11,57.
Drept pentru care s-a intocmit prezentirl proces verbal care are un numar de 5
pagini.

BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE:
-HCL 100 din 27.1I.2014- Alegerea presedintelui de sedinta
-HCL 101 din 27.11.2014-Aprobarer{ordinii de zi
-HCL 102 din 27.11.2014- Aprobare4 procesului verbal de la sedinta de
Consiliu local din data de 30.10.2014
-HCL 103 din 27.11.2014- Privind alplobarea efectuarii procedurii de
achizitiepublica(proiectare si executie) a lucrprilor privind utilitatile de la blocul ANL
w.2A,1oc.Stei, jud.Bihor
cu 36
obarea Regulamentului privind
-HCL
de pe taza orasului Stei precum si de
identificarea si
rasa
comuna sau a metisilor de pe taza
diri
stopare a inmultirii necontrolate a cainilor
orasului Stei.
-HCL 105 din 27.11.2014 - Proiect do hotarare privind aprobarea retelei
scolare a unitatilor de invatamant de stat si pflrticular preuniversitar care va functiona
la niveltrl orasului Stei pentru anul scolar 2014-2015.
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Vulciu Ioan

3t

SECRETAR.

